நக்ஸலைட் இயக்கத்லைச் சேர்ந்ை கலியபெருமாள் வீட்டுத் திருமணத்திற்குச் பேன்றசொது,
ைமிழ்நாட்டின் ஒசே பெண் நக்ஸலைட் லகதியாகப் ெத்து வருடங்கலைச் சிலறயில் கழித்ை
அனந்ைநாயகிலயச் ேந்திக்க சநர்ந்ைது. ேற்று சநேம் அவரிடம் செசிக் பகாண்டிருந்ை சொது,
'நான் நக்ஸலைட்சட இல்சைங்கசறன். நீ அதுைான்னு சொலீஸ்காேங்க முத்திலே குத்ைறாங்க.
என்ன பேய்ய முடியும்? பெயில்ை நக்ஸலைட்டுனு சொட்டாத்ைான் எனக்குத் ைொல் வந்து
சேருது'' என்கிறார் அனந்ை நாயகி.
அனந்ைநாயகியின் கணவர் ஆண்டிமடம் விஸ்வநாைன். காங்கிேஸ் எம்.எல்.ஏ-வாகப் ெத்து
வருடம் இருந்ைவர். அனந்ைநாயகி அேசியலில் ஈடுெடாமல் ஒதுங்கியிருந்ைவர்ைான்! சூழ்நிலை
அவலே 'நக்ஸலைட்' லகதியாக்கியது.
''நான் அஞ்ோவது ெடிச்ே பிறகு பிலேசவட்டா புைவர் ெடிப்புக்குப் ெடிச்சுகிட்டிருந்சைங்க.
அப்ெ கல்யாண மாயிடுச்சு. அவுரு ேப்-ரிஜிஸ்ட்ோோ ஆேம்பிச்சு, படக்ஸ்லடல் கண்ட்சோைோ
வந்ைாரு. இவலேத் திரும்ெ ேப்-ரிஜிஸ்ட்ோோக்கிட்டாங்க. அப்புறம்ைான் அலை ோஜினாமா
ெண்ணிட்டு உலைப்ொைர் கட்சிை சேர்ந்து எம்.எல்.ஏ. ஆனாரு. பிறகு காங்கிேசுை சேர்ந்ைாரு.
ெத்து வருஷம் எம்.எல்.ஏ-வா இருந்ைவலே கட்சிக்குள்ை காமோெருக்குப் பிடிக்கசை. அைனால்
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சைாத்துப்

பைாகுதிலய

சொயிட்டாரு”

மாத்திக்குடுத்து

என்று

கணவர்

இவலேக்

கைட்டிவிட்டுட்டாங்க.

விஸ்வநாைனின்

அேசியல்

இவரும்

வாழ்க்லகலய

நிலனவுகூர்ந்ைார் அனந்ைநாயகி.
5 வருட காைம் ெஞ்ோயத்து யூனியன் கவுன்சிைோக இருந்ைலைத் ைவிே அனந்ைநாயகி
அேசியலில் ஈடுெடவில்லை. ஆனால், கணவர் விஸ்வநாைன் அேசியலிலிருந்து ஒதுங்கி ேமூகப் ெணியில் ஈடுெட்டசொது, அனந்ைநாயகி அதில் கைந்துபகாள்ை சவண்டிவந்ைது.
'' அரியலூருக்குப் ெக்கத்துை லிங்கத்ைடிசமடுன்னு ஒரு கிோமம். அங்க முருகானந்ை
அடிகள்னு ஒரு ோமியாரு, ஐந்து, அநாலைப் பிள்லைங்கலை லவச்சு ெோமரிச்சுக்கிட்டிருந்ைாரு
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. அந்ை இடத்லைப் பெரிய அநாலை இல்ைமா மாத்ைணும்னு எங்க வீட்டுக்காேர்கிட்ட
குடுத்ைாரு, இவுரு முழுமூச்ோ அதுை இறங்கினவர்ைான், கம்பு, சோைம்னு எது குடுத்ைாலும்
ேரி, பிச்லேக்காேனுக்குத் ைர்ற மாதிரி ெத்து லெோ, நாைணா எதுவானலும் வாங்கிக்குவாரு.
ஒரு மாதிரி. 10, 15 வாத்தியாருங்க சவலை பேய்கிற எய்படட் ெள்ளிக்கூடமா அலை
மாத்தினாரு'' என்றார்.
1968-ல் விஸ்வநாைன் இறந்ைதும், அநாலை இல்ைப் பொறுப்லெ அனந்ைநாயகி சமற்பகாள்ை
சவண்டியைாயிற்று: அப்சொது ைன் ைங்லக வாைாம்ொளின் கணவர் கலிய பெருமாள்
பெருமைவில் உைவி பேய்ைைாக அனந்ைநாயகி குறிப்பிட்டார். இல்ைத்துக்கு சவண்டிய
ைானியங்கலைக் கடனுக்குக் பகாடுத்து வந்ைார்.
'அப்ெைாங்க '70-ல் பவடிவிெத்து வைக்கு வந்ைது . அப்புறம் ஐயம்பெருமாள் பகாலை சகசு,
ைங்கச்சி, அவ லெயன் நம்பிபயல்ைாம் அபேஸ்ட்டாயிட்டாங்க. பெரிய லெயன் வள்ளுவன்
வந்து, 'அப்ொ ைலைமலறவா சொயிட்டாரு. பிள்லைங்கை உங்ககிட்சடசய பவச்சுக்குங்க னு
போல்லிட்டுப் சொயிட்டான். அதுங்களுக்குப் ெணம் கட்ட நான் எங்க சொசவன்? அைனாை
என் பிள்லைங்கலையும் அவுங்கலையும் மிஷன் ெள்ளிக்கூடத்திைருந்து நிறுத்திட்டு நாலு
லமல் நடந்து சொய் அரியலூர்ை ெடிக்கச் போன்சனன். அந்ைப் பிள்லைங்க என் பொறுப்பில்
இருந்ைது சொலீசுக்குப் பிடிக்கை.
நீ அந்ைப் பிள்லைங்கலைக் காப்ொத்ைற லைரியத்துைைான் அவன் (கலியபெருமாள்)
ைலைமலறவா
இருக்கான்.
அந்ைப்
பிள்லைங்கை
அனுப்பிருன்னு
சொலீஸ்காேங்க
போன்னாங்க. 'உனக்கு ெண பேைவு. எனக்கு பவறும் செனா லமைான் பேைவு. போல்றெடி
பேய்யாட்டா உன் பிள்லைங்கலையும் நடுத்பைருவிசை நிறுத்திடுசவாம்னு சி.ஐ.டி-ங்க வந்து
மிேட்டினாங்க. பைருவிை விடுன்னா அது என்ன ஆடா, மாடா? அவுத்துட்டு ஓட்டி
விடறதுக்கு? நான் எதுக்கும் கவலைப்ெடை. கலடசிை என் செர்ை வைக்குப் சொட்டு என்லன
அபேஸ்ட் ெண்ணிட்டாங்க!''
அைற்குப் பிறகு ஆயுள் ைண்டலன கிலடத்ைதும், ெத்து வருடங்கள் சவலூரில் ைனிலமச்
சிலறயில் இருந்ைார் அனந்ைநாயகி. 'யாசோடவும் செே முடியாது. வார்டர் கூடப்
செேமாட்டாங்க. லெத்தியம் பிடிக்கறாப்ெை ஆயிருச்சு, கண் ொர்லவ ெழுைாகி விட்டது.
நேம்புத்
ைைர்ச்சிசயாடு
கடுலமயான
இையசநாயும்
ஏற்ெட்டு
விட்டது''
என்கிறார்
அனந்ைநாயகி. இந்ை நிலைலமலய படல்லி ெத்திரிலகயாைர் கன்ஷ்யாம் ெேசைசி சுப்ரீம்
சகார்ட்டில் எடுத்துச் போன்னலையடுத்து அனந்ைநாயகிலய விடுைலை பேய்யும்ெடி சுப்ரீம்
சகார்ட் உத்ைேவிட்டது.
அவர் உள்சையிருந்ை 10 வருட காைத்தில் லிங்கத்ைடிசமடு ெள்ளிக்கூடம் பெரிைாக
வைர்ந்துவிட்டது. 300 அநாலைக் குைந்லைகள் ைங்கியிருக்கிறார்கள். மத்திய அேசு மான்யம்
கிலடக்கிறது. அனந்ைநாயகியின் மகன் பொறுப்செற்றுக் பகாண்டிருக்கிறார். அவ்வப்சொது
ெலைய நிலனவுகளின் துயேம் அழுத்தினாலும் அனந்ைநாயகி ஆர்வத்சைாடு இருக்கிறார்.
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“இப்ெ

எனக்கு

அேசியல்ை

ஈடுொடு

இருக்குது.

பொதுச்

சேலவ

பேய்ய

ஆலேைான்.

இவுங்களும் (கலியபெருமாளின் இயக்கத்தினர்) என்லனக் கைந்துக்க கூப்பிடறாங்க…….
கட்சிக் பகாள்லக முன்ன மாதிரி பகடுபிடியா இல்ை மாறியிருக்குது, ெனங்க மத்திை சவலை
பேய்யணும்கறாங்க. எனக்கும் ஆலேைான். ஆனா உடம்புைான் இடங் பகாடுக்கமாட்சடங்குது.
மூட்டுக்கு மூட்டு வலி, பநஞ்சு சநாவு'' என்று ஆைங்கப் ெட்டார் அனந்ைநாயகி.

08.02.1984
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